بسمه تعالی

تعیین سطح علمی برای جذب و استخدام کارکنان مشاغل نگهبانی
به اطلاع می رساند کارگشای وحدت ایساتیس به منظور تکمیل نیروی انسانی خود جهت مشاغل نگهبانی
پستتاهای  032و  022کیلو ولت شتترکت برم منه ه ای د د از بین داوطلبین دارای شتتراد ذدل ،پس از برگ اری

آزمون کابی و مصاحبه  ،نیرو می پذدرد :
 -1کلیه مراحل ثبت نام ،دردافت کارت ورود به جلسه و مشاهده ناادج ف

از طردق سامانه آزمون به نشانی

 www.azmoon.iheari.irقابل انجام خواهد بود.
 -0تنها پس از وارد ادنارنای ه دنه آزمون و مشاهده پیغام پادان مراحل ،ثبت نام قهعی تل ی می گردد و در
غیر ادن صورت کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.
 -3پس از ادن آزمون ،دو برابر ظرفیت مورد نیاز اعلام خواهد شد و اناخاب نهادی با انجام مصاحبه حضوری و
بررسی صلاحیت عمومی انجام می شود.
شرایط عمومی:
 -1داشان تابعیت نظام جمهوری اسلامی ادران
 -0دارا بودن کارت پادان خدمت سربازی و دا معافیت قانونی دائم غیر پ شکی
 -3عدم اعایاد به مواد مخدر و الکل و دخانیات
 -0نداشان ساب ه محکومیت ج ادی موثر
 -5داشان سلامت کامل جسمانی و روانی و توانادی برای انجام کار نگهبانی
 -6اعا اد به ددن مبین اسلام دا دکی از اددان شناخاه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ادران
 -7نداشان منع قانونی جهت اساخدام در دساگاه های اجرادی و نداشان تعهد خدمای به ددگر سازمانها
 -8احراز صلاحیت عمومی به تادید گ دنش پس از قبولی در آزمون کابی و مصاحبه
شرایط اختصاصی:
 -1داشان حداکثر سن  05سال که تاردخ برگ اری آزمون ملاک محاسبه حداکثر سن داوطلبان میباشد.
تبصرر ::در صتورت داشان ساب ه مرتب در خصوص شغل مذکور و عدم سوء ساب ه و عملکردمنفی در سوابق
کاری گذشتاه مدت ساب ه با پرداخت بیمه به سازمان تامین اجاماعی( تنها در صورتیکه بیمه داوطلب با عنوان
شغلی نگهبان دا مامور حراست دا حفاظت فی دکی رد شده باشد) به س ف سنی اف وده خواهد شد.
 -0بومی بودن در شهرساان مورد ت اضا ال امی میباشد .شراد بومی بودن احراز دکی از موارد زدر می باشد :
 محل سکونت داوطلب دا والددن وی از دکسال قبل از زمان آزمون در شهرساان مورد ت اضا باشد.
 محل تولد داوطلب با محل مورد ت اضا دکسان باشد.

 داوطلب حداقل دو م هع تحصیلی از م اطع تحصیلی (ابادادی،راهنمادی و ماوسهه) خود را در محل
مورد ت اضا طی کرده باشد.

ردیف

 -3تعداد ،نیروهای مورد نیاز و مواد آزمون به شرح جدول زدر می باشد:
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معارف و احکام اسلامی (02سوال) ،زبان انگلیسی
عمومی (02سوال) ،رداضی ،هوش و توانادیهای ذهنی
(02سوال) ،مهارت کار با رادانه (02سوال) ،ادبیات
فارسی و آدین نگارش (02سوال)

 وزن کلیه سوالات آزمون دکسان و ضردب تمامی دروس دک می باشد.تبصر ::برای مشاغل ذکر شده مدرک تحصیلی بالاتر قابل قبول نمی باشد.
 -0ثبت نام در سامانه آزمون مجامع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان به نشانی www.azmoon.iheari.ir
و پرداخت ادنارنای ه دنه ثبت نام به مبلغ (0220222چهارصد ه ار) ردال،از طردق سامانه فوم انجام میپذدرد.
زمان بندی:
 ثبت نام در سامانه آزمون از روز شنبه مورخ 1336/11/10تا پادان روز جمعه 1336/11/07انجام می پذدرد. ودرادش اطلاعات داوطلبان در آزمون از طردق سامانه در روز دوشنبه مورخ  32بهمن ماه انجام می پذدرد. دردافت کارت شرکت در آزمون از طردق سامانه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ  1و 0اسفند ماه 1336انجام می پذدرد.
 تاردخ برگ اری آزمون :راس ساعت  12صبح روز جمعه مورخ  1336/10/0می باشد. مدت زمان برگ اری آزمون 32 :دقی ه می باشد آدرس محل برگ اری آزمون هنگام دردافت کارت ورود به جلسه اعلام می گردد.شماره تلفن ( 235-30606013آقای فلاح) در وقت اداری پاسخگوی سوالات داوطلبان گرامی می باشد .

